
 
 

PROTOKÓŁ NR 74/13 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 25 lutego 2013 r.  

 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 

Pana Waldemara Walkiewicza odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku 
przy ul. Górnej 13. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą 
obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Uwagi do protokołu kontroli w zakresie kwestii dotyczących Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku zgłoszonych przez Związki Zawodowe w piśmie 
z dnia 29 sierpnia 2012 r. w zestawieniu z odpowiedzią udzieloną przez p.o. Dyrektora             
ZP ZOZ w Otwocku w piśmie z dnia 27 września 2012 r.  

4. Ostateczna wersja protokołu z kontroli struktury zatrudnienia w Oświacie Powiatowej oraz 
w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki,                  
w kontekście liczby uczniów, w okresie – wrzesień 2008 r. – wrzesień 2011 r. 

5. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1  

W spotkaniu uczestniczyło 4 członków Komisji. Radni jednogłośnie zatwierdzili 
porządek obrad. 
 
Ad. 2   

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 

Komisja Rewizyjna spotkała się z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Tomaszem 
Atłowskim w celu omówienia protokołu z kontroli w zakresie kwestii dotyczących Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku zgłoszonych przez Związki 
Zawodowe w piśmie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w zestawieniu z odpowiedzią udzieloną przez 
p.o. Dyrektora ZP ZOZ w Otwocku w piśmie z dnia 27 września 2012 r. odnośnie uwag 
zawartych w piśmie z dnia 29 stycznia 2013 r. S.OS.III.0330.3.2013 Starosty Otwockiego 
Pani Bogumiły Więckowskiej.  

Komisja Rewizyjna zdecydowała, że protokół przeznaczony dla Rady Powiatu                   
w Otwocku pozostanie bez zmian. 
 
Ad. 4 

Komisja Rewizyjna przyjęła ostateczną wersję protokołu z kontroli struktury 
zatrudnienia w Oświacie Powiatowej oraz w placówkach oświatowych dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Otwocki, w kontekście liczby uczniów, w okresie – wrzesień                 
2008 r. – wrzesień 2011 r. 
 
Ad. 5 

Na następnym posiedzeniu Komisja Rewizyjna przystąpi do kontroli realizacji uchwał 
Rady Powiatu przez Zarząd w roku 2012 oraz wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych                    
o wykaz porozumień z poszczególnymi gminami Powiatu Otwockiego w roku 2012. 

 
 



 
 
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 11 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 

1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku, przy ul. Górnej 13. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 
Sekretarz Komisji:                                                              Przewodniczący Komisji: 

                    
          Teresa Uzarska               Waldemar Walkiewicz 
 


